VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2019
NADÁCIA NOVOHRADSKÁ, Novohradská 3, Bratislava

I.

Prehľad činnosti

Počas uplynulého roku 2019 Nadácia Novohradská naďalej plnila svoj verejnoprospešný
účel. Pokračovala v podporovaní a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej
škole Novohradská, rovnako v slovenských (ZŠ, štvorročné, päťročné a osemročné štúdium na
GJH), ako aj v anglických vzdelávacích programoch (PYP, MYP a IBD). Všetky aktivity
zodpovedali predmetu činnosti nadácie zadefinovanom v Nadačnej listine ako aj v štatúte
nadačného fondu Anglický program IB Nadácie Novohradská. K najvýznamnejším oblastiam
podpory radíme starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov, podporu všestranného rozvoja
vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov, podporu talentovaných žiakov, sociálne
slabších žiakov a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu nad rámec štátneho
rozpočtu. Po druhýkrát sme úspešne aplikovali Štipendijný program nadácie - podporili sme
študentov bývajúcich na internáte.
Nadácia Novohradská v roku 2019 pokračovala ďalšími prácami na školskom dvore.
Zrealizovala opravu amfiteátra a pribudli aj nové lavičky podľa pôvodného projektu.
Činnosť nadácie možno zhrnúť nasledovne:
1. Správa majetku získaného dovtedajšou činnosťou.
2. Podpora výchovno-vzdelávacích aktivít ako sú:
(a) krúžky a sústredenia predmetových olympiád a súťaží
(b) športové, kultúrne aktivity a súťaže
(c) podpora exkurzii, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
3. Zabezpečovanie materiálno technických podmienok.
(a) počítačová technika a prevádzka internetu
(b) knižný fond
(c) kopírovacia technika, tlačiarne a príslušný materiál
(d) ďalšie učebné pomôcky a ich servis
(e) pomoc pri rekonštrukcií priestorov školy a školského dvora
4. Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov
5. Podpora mimoškolských aktivít študentov a školských akcií v súlade s výchovnovzdelávacími cieľmi Gymnázia Jura Hronca, ZŠ Košická a štatútom Nadácie
Novohradská.
(a) študentské turnaje, súťaž o Džbán Jura Hronca
(b) podpora talentovaných a sociálne slabších študentov
(c) projekt BratMUN (modelové zasadnutie valného zhromaždenia OSN)
organizovaný našimi študentmi IBD a tiež ich účasť na podobných
podujatiach v zahraničí
(d) debatný klub, workshopy
(e) školské akadémie, imatrikulácie,
(f) 30. výročie Nežnej revolúcie
6. Získavanie darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb.
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II.

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka bola vykonaná k 31. 12. 2019 ako riadna účtovná závierka podľa
zákona NR SR č. 43/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Z jej podkladov bola vypracovaná 15. 3. 2020 Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej
závierke a Daňové priznanie.
III.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
BratMUN - Modelové zasadnutie OSN
Dary na rekonštrukciu školského dvora
Dary sponzorov pre IBD, MYP a PYP programy
Príjem 2%
Príspevky a dary rodičov žiakov - národný program
Príspevky a dary rodičov žiakov IBD
Príspevky a dary rodičov žiakov PYP a MYP

10 468,00 €
13 814,24 €
7 000,00 €
66 285,81 €
39 628,36 €
21 113,80 €
61 142,85 €
219 453,06 €

Výnosy celkom:
IV.

Prehľad o darcoch, ak hodnota daru presahuje viac ako 331 €
Ashford Stuart
Balog Ľubomír
Bednarčík Zvonimír
Bezeková Citadel
Branislav Habán
Brookes David
Črepová Jaroslava
Daniška Jaroslav
Dudík Rudolf
Fairfax Barbara
Formánko Marián
Formánková Veronika
Galbavý Zdenko
Géci Jozef
Gergeľová Zuzana

Hajdu Pavol
Hargaš Dávid
Henrieta Gunišová
Herman Juraj
Horvát Miloš
Chúpek Milan
Juhoš Róbert
Klaudia Beňová
Kleskeň Branislav
Konečná Lucia
Krajňáková Ivana
Kraus Andrej
Kulina Martin
Kurucová Katarína
Lauková Miroslava

BELEVE s. r. o.
Henkel Slovensko, spol. s r. o.
V.

Lazárová Jana
Ludvík Vladimír
Macula Dušan
Martinka Branislav
Mičieta Martin
Mittal Lalit Kumar
Mračna Peter
Mráz Ana Minela
Nash John
Paľová Zuzana
Pavlík Tomáš
Piešťanský Peter
Pogány Štefan
Pozdech Július

Priputen Juraj
Rančíková Bibiana
Seruga Miloslav
Skysľák Marek
Spišák Matej
Spišák Róbert
Stanek Tomáš
Staroň Rastislav
Sýkorčin Pavol
Španková Dana
Vozár Martin
Zeleňák Peter
Zervan Branislav
Žilinek Peter

Lyžiarsky klub VICTORY
Rodinné centrum Prešporkovo

Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky

Nadácia podporovala všetky projekty a činnosti študentov Gymnázia Jura Hronca
a Základnej školy Košická, ktoré sú uvedené v I. kapitole. Všetky prostriedky boli použité v súlade
s Nadačnou listinou, v ktorej je špecifikovaný verejnoprospešný účel nadácie.
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VI.

Celkové výdavky (náklady) nadácie v členení podľa druhov činností
12 693,94 €
4 847,24 €

BratMUN - Modelové zasadnutie OSN
Drobný hmotný majetok GJH a ZŠ
Nákup počítačov, projektorov a didaktických pomôcok.

Knižný a učebnicový fond IBD
Knižný a učebnicový fond MYP a PYP
Knižný fond - národný program
Prevádzkové náklady - národný program

1 385,38 €
8 924,24 €
971,17 €
31 939,37 €

Prostriedky boli použité na:
preplatenie vzdelávacích programov pre učiteľov, realizáciu
študentských kultúrnych a vzdelávacích programov, zorganizovanie
podujatia k 30. výročiu Nežnej revolúcie, tlač študijných materiálov,
nákup komponentov zariadení do dátovej siete školy, prevádzka dátovej
siete.

Prevádzkové náklady IBD

14 188,52 €

Prostriedky boli použité na:
preplatenie vzdelávacích programov pre učiteľov, odmeny učiteľov za
prípravu a realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov nad
rámec povinného kurikula, tlač študijných materiálov.

Prevádzkové náklady MYP a PYP

38 849,55 €

Prostriedky boli použité na:
nákup pracovných zošitov, tlač pracovných zošitov a materiálov, učebné
pomôcky, realizovanie žiackych kultúrnych a vzdelávacích programov,
preplatenie vzdelávacích programov pre učiteľov, odmeny učiteľov za
tvorbu a aktualizáciu didaktických materiálov.

Rekonštrukcia ihriska

43 139,42 €

Ukončila sa rekonštrukcia amfiteátra položením prírodného dreva a
doplnili sa lavičky v parkovej časti ihriska.

Správa nadácie

9 916,22 €

Správa nadácie zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou nadácie poštovné, odmena za výkon funkcie správcu, mzdové náklady a platby
do fondov, pokuty a bankové poplatky.

Štipendijný program nadácie

8 000,00 €

Podpora pre študentov ubytovaných v študentských domovoch.

Študentské akcie - národný program

2 075,81 €

Preplatenie výdavkov učiteľov spojených s organizáciou školských
výletov a exkurzií.

Študentské akcie – škola

8 957,38 €

Prostriedky boli použité na podporu súťaží, exkurzií, kultúrnych
predstavení v rámci výchovno-vzdelávacieho programu Gymnázia Jura
Hronca a ZŠ Košická.

Študentské akcie IBD

6 986,98 €

Preplatenie výdavkov učiteľov spojených s organizáciou školských
výletov a exkurzií a preplatenie výdavkov žiakov spojených s účasťou na
súťažiach (prevažne debatné turnaje) doma i v zahraničí.

Študentské akcie PYP a MYP

2 325,79 €

Preplatenie výdavkov učiteľov spojených s organizáciou školských
výletov a exkurzií a preplatenie výdavkov žiakov spojených
s prezentáciami svojich aktivít.

195 201,01 €
24 252,05 €

Náklady celkom:
Rozdiel výnosov a nákladov
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SBA Consult S.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Nadácia Novohradská
Novohradská 3
Bratislava

k 31.12.2019

~

SBA Consult S.r.o.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Správnej rade Nadácie Novohradská

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky
Nadácie Novohradská ("Nadácia"),
ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Nadácie Novohradská
k 31. decembru 2019 a výsledku
jej hospodárenia za rok končiaci
k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o účtovníctve").

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing -ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť

správnej rady za účtovnú závierku

Správna rada nadácie je zodpovedná za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz
podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je správna rada nadácie zodpovedná za zhodnotenie schopnosti
Nadácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadáciu zlikvidovať
alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak
by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého audit
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•

•
•

•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, CI už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu,
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Nadácie.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené správnou radou nadácie.
Robíme záver o tom, či správna rada nadácie vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
môžu spôsobiť, že Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátene informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám

zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Správna rada nadácie je zodpovedná za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
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Posúdili sme, či výročná správa
o účtovníctve.

Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej
správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 26. júna 2020

S B A Consult s.r.o.
Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Licencia SKA U č. 000167
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, Odd.: Sro, Vl. č.: l20511B

/

Ing. Silvia Bezáková
zodpovedný audítor, Dekrét SKA U č. 000255
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